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2e ZONDAG VAN PASEN 
Beloken Pasen 

Vandaag verschijnt Jezus, na zijn verrijzenis voor de eerste keer aan Zijn leerlingen, die 
zich uit angst voor de Joden, opgesloten hadden in de bovenzaal. Eén leerling was er 
echter niet bij en dat was Tomas. 
In het Evangelie kan je lezen, hoe de leerlingen reageerden op Jezus. 

 
 
Staat er een kaarsje klaar om aan te steken?    
Een kaarsje geeft extra licht en warmte.           

 

           
                    

       

 
 
 

 

 
“In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Amen.” 

 

 
 



 

 
 
 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 

 
Verteller:     ’s Avonds op de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. De 

deuren waren op slot, omdat ze bang waren voor de Joden. Opeens kwam 
Jezus binnen. Hij ging midden tussen hen in staan en zei: 

Jezus:          ”Vrede zij met jullie.” 
Verteller:  Na deze groet liet Hij hun zijn handen en zijn zijde zien. 

Toen de leerlingen de Heer zagen, waren ze vol van vreugde. Nog eens zei 
Jezus tegen hen: 

Jezus:          ”Vrede zij met jullie.  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.” 
Verteller:  Na deze woorden blies Hij over hen en zei:  
Jezus:          ”Ontvangt de heilige Geest. Als je iemand zijn zonden vergeeft, dan zijn ze 

vergeven. En als je iemand zijn zonden niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.” 
Verteller:  Tomas, een van de twaalf apostelen, die ook wel Didymus genoemd werd, 

was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem:  
Leerlingen: ”Wij hebben de Heer gezien.”  
Verteller:  Maar Tomas antwoordde: 
Tomas:       ”Als ik niet in zijn handen het teken van de spijkers zie, en mijn vingers in de 

plaats van de spijkers kan steken, en mijn hand in de wond van zijn zijde 
kan leggen, -als ik dat alles niet kan-zal ik het niet geloven.” 

Verteller:  Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bij elkaar. Nu was 
Tomas er wel bij. Ook al waren de deuren op slot, toch kwam Jezus binnen, 
Hij ging midden tussen hen in staan en zei: 

Jezus:          ”Vrede zij met jullie.”  
Verteller:  Toen zei Hij tegen Tomas: 
Jezus:          ”Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen. Steek je hand uit en leg 

die in mijn zijde. Ben niet langer ongelovig, maar gelovig.” 
Verteller:  Toen riep Tomas uit: 
Tomas:        ”Mijn Heer en mijn God!”  
Verteller:  Toen zei Jezus tegen hem: 
Jezus:          “Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? Zalig de mensen die niet gezien en 

toch geloofd hebben.”  
Verteller:  Jezus heeft nog vele andere tekenen gedaan, waar zijn leerlingen bij waren. 

Die tekenen zijn niet opgeschreven in dit boek. Maar de tekenen die er wel 
in staan, zijn opgeschreven, opdat jullie geloven dat Jezus de Christus is, de 
Zoon van God. Mogen jullie door te geloven, leven in zijn Naam. 
Woord van de Heer 
 
                 



              OM TE DOEN 
 

                               

  Gesprekje 
Hoe zal jij reageren, als iemand jou iets bijzonders vertelt, dat jezelf 
niet gezien hebt. Zou je die persoon dan meteen geloven of toch 
twijfelen?  

                           
 
 

Liedje 
 
Tomas  
(Tekst en muziek Jan Visser. 
Liedjes uit de Bijbel CD 2)   
 

Kijk en je kunt gezellig meezingen.                   

 

Gebedje: 
 

Lieve Jezus, 
Nog nooit heb ik U gezien en toch geloof ik in U. 
Soms is dat echt moeilijk voor mij, omdat klasgenootjes of vriendjes  
of vriendinnetjes het maar raar vinden en mij soms uitlachen. 
Wilt U mij helpen sterk te zijn en te blijven? Amen. 
 
 

                                         TIP VAN DE WEEK 
 

Het Paasoctaaf loopt vandaag ten einde. Octaaf betekent acht dagen. We hebben acht 
dagen het Hoogfeest van Pasen gevierd. De Paastijd loopt nog door tot Pinksteren. 

We bereiden ons voor op de komst van de Heilige Geest. 
 

Zou het dan niet mooi zijn een Heilige Geest te maken en die een plekje geven in huis?  
Je kunt een duif kleien of een duif van papier maché maken of een duif tekenen of … 
Een vlam tekenen, die inkleuren en uitknippen. 
Maar misschien heb jij wel een heel ander idee hoe de Heilige Geest uit te beelden. 

SUCCES!!! 

 https://youtu.be/ruIPY9kZQ0Y 

                   
 

https://youtu.be/ruIPY9kZQ0Y

